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Protokół Nr: RM.0002.15.2022.JP 

 

Nazwa sesji:  LIX Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie  

Data sesji:  21.12.2022 

Numer sesji:  RM.0002.15.2022.JP 

Miejsce w którym odbyła się sesja:  Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7 

Godzina rozpoczęcia:  10:00 

Godzina zakończenia:  13:45 

Lista radnych obecnych na sesji: 

1. Artur Danilczuk 

2. Czesława Nowak 

3. Iwona Świstowska 

4. Ryszard Wiech 

5. Andrzej Guz 

6. Barbara Wierzchowska 

7. Anna Naja 

8. Wiesław Bańka 

9. Danuta Kowalska 

10. Leszek Kryszczuk 

11. Marian Cisło 

12. Józef Bojarczuk 

13. Zbigniew Lebiedowicz 

14. Jan Szulakiewicz 

15. Leszek Tarnawski 

Oprócz radnych na sesji obecni byli: Burmistrz Marta Majewska, Zastępca Burmistrza 

Paweł Wojciechowski, Sekretarz Miasta Monika Podolak, Skarbnik Miasta Marta Woźnica, 

radca prawny Mariola Sadowska, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorzy  

i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, przewodniczący zarządów osiedli, 

przedstawiciele: duchowieństwa, służb mundurowych, instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych, kombatanckich i społecznych oraz mieszkańcy.    

Lista przerw w trakcie obrad: 

Czas rozpoczęcia Czas zakończenia 

11:34:00 12:14:58 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Otwarcia LIX sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie dokonała Przewodniczący Rady 

Miejskiej Anna Naja, która na podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdziła 

prawomocność obrad oraz powitała zebranych i oglądających obrady przez internet. 

Przypominała, że obrady są transmitowane i wypowiedzi przetwarzane są na napisy  

i w związku z tym poprosiła wszystkich zabierających głos o używanie mikrofonów lub 

podchodzenie do mównicy. Poprosiła  o przestrzeganie przepisów RODO oraz o wyłączenie 

telefonów. 

Następnie zebrani wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły 

Podstawowej Nr 2 oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.  

Po koncercie Przewodniczący A. Naja podziękowała władzom miasta, pracowniom 

Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, radnym i przewodniczącym osiedli za dobrą 

współpracę oraz złożyła zebranym i mieszkańcom życzenia świąteczne.   

Następnie głos zabrała Burmistrz M. Majewska, która powiedziała: 

„Szanowna Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo radni. Wysoka Rado. Czcigodni 

Duchowni. Panie i Panowie dyrektorzy, kierownicy, naczelnicy, przedstawiciele służb 

mundurowych, organizacji pozarządowych, przewodniczący zarządów osiedli, Szanowni 

Państwo zaproszeni goście.  

Pani Przewodnicząca prosiła mnie, żeby było krótko ale nie mogę spełnić jej prośby  

i mam nadzieję, że zarówno Pani Przewodnicząca jak i wszyscy Państwo będący dzisiaj  

z nami, z czego się bardzo cieszę, mi po prostu wybaczycie, bo trudno podsumować rok  

w kilku słowach a to właśnie chciałabym zrobić, ponieważ siłą rzeczy koniec roku zawsze 

skłania do refleksji i podsumowań. I każdy z Państwa wiem, że na pewno też dokonał własnej 

oceny, czy dokona własnej oceny, własnych podsumowań. 

Pozwólcie Państwo, że ja od siebie tych kilka słów, może kilkanaście takiej 

subiektywnej oceny tego roku. Powiedzieć, że żegnamy rok trudny to nic nie powiedzieć. Po 

trudach pandemii liczyliśmy wszyscy na chwilę oddechu. Tak się niestety nie stało. Żegnamy 

rok 2022, który dla naszego miasta okazał się wyjątkowo trudny.  

Wojna poza granicami kraju wywróciła do góry nogami całe nasze życie zarówno  

w sferze gospodarczej, kulturowej i społecznej. W tym czasie i z tego i z wielu innych 

powodów nasze miasto się zmieniło.  

Dzień 24 lutego na zawsze zmienił bieg historii nie tylko dla naszych wschodnich 

sąsiadów ale także i dla naszego miasta. Gdy rozpoczęło się bombardowanie Ukrainy 

wszyscy wiedzieliśmy, że za kilka godzin staniemy się centrum pomocy a przynajmniej 

ważnym wsparciem dla przejść granicznych.  
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W jednej chwili podjęliśmy decyzję, że z hali Ośrodka Sportu i Rekreacji stworzymy 

punkt pomocowy, przekształcony później w punkt recepcyjny. Działaliśmy wówczas po 

omacku, bez zaplecza finansowego, bez wytycznych ale za to ze wspaniałymi ludźmi. Do 

pomocy ruszyli urzędnicy, pracownicy wszelkich instytucji w samym Hrubieszowie, ale też  

i spoza, ale przede wszystkim nasi mieszkańcy.  

W trakcie największej fali ucieczki z Ukrainy pomoc znajdowało w tym miejscu 

nawet 4 000 osób dziennie. Dla niewielkiego Hrubieszowa to historyczny sprawdzian. Dziś 

oczywiście potrzebujących jest o wiele mniej niż na początku i dobrze ale punkt działa nadal. 

I zawsze korzystam z okazji i pewnie jeszcze długo będę korzystała do tego aby 

dziękować. I żadna skala nie wyrazi mojej wdzięczności dla mieszkańców Hrubieszowa, dla 

wolontariuszy, darczyńców, wszystkich, którzy bezinteresownie ruszyli do pomocy. 

I chylę czoła przed wszystkim, którzy wykazali się niesamowitą solidarnością, 

empatią i wielkim zorganizowaniem. Jestem niesamowicie dumna. My jako miasto 

wielokulturowe, z bogatą tradycją, mieliśmy zawsze czym się chwalić, ale gdzieś tam tlił się 

kompleks małego miasteczka. 

Wieloma sposobami zabiegałam aby w sercach hrubieszowian żyło hasło 

„Hrubieszów jestem stąd". Ja tą naukę wyniosłam ze szkoły. Nauczyciele tego patriotyzmu 

lokalnego, moi nauczyciele, są dzisiaj ze mną na sali, dziś w zupełnie innej roli. Dziękuję 

Pani Barbaro, sorko. Dziękuję dyrektorze Marianie, pozwolę sobie w ten sposób.  

Nigdy nie przypuszczałam, że to nabierze takiego wymiaru, bo solidarność pokazali 

ludzie, którzy także wyjechali z Hrubieszowa dawno temu w Polskę, w świat. Wspierają nas, 

wspierali i mówią, że są dumni z Hrubieszowa. Bardzo szybko z trybu pomocowego 

musieliśmy równocześnie wrócić do trybu pracy dla naszych mieszkańców. I nadal wspólnie 

pracowaliśmy i pracujemy nad tym by nasz Hrubieszów zmieniał swoje oblicze, rozwijał się  

i był miastem przyjaznym, mimo ogromu trudności i problemów, z którymi mierzymy się nie 

tylko my ale tak naprawdę cały kraj. 

Myślę, że też nie będzie przesadą jeśli powiem, że świat, każdy na swój sposób. Kiedy 

ktokolwiek pyta mnie która z inwestycji, którą realizujemy aktualnie jest najważniejsza, 

kluczowa zawsze odpowiadam, że wszystkie. Wszystkie dlatego, że każda z nich ma innych 

odbiorców. Cieszę się z każdego pomysłu, działania, które zmienia nasz Hrubieszów na 

lepsze i poprawia jakość życia naszych mieszkańców. 

Trwają odbiory końcowe długo wyczekiwanej pływalni, odnowiony budynek 

dawnego Syndykatu gdzie mieści się Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa z pewnością już 

stał się wizytówką architektoniczną miasta. Kończymy wyczekiwaną salę przy Szkole 

Podstawowej Nr 1. 
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Został niedawno rozstrzygnięty projekt, konkurs na projekt przebudowy przystanku 

przy ulicy Piłsudskiego gdzie powstanie nowoczesne centrum komunikacyjne. Nie dalej niż 

wczoraj ocenialiśmy efekty tej koncepcji, którą niebawem też mieszkańcom przedstawimy. 

Kilka dni temu podpisałam umowę na sporządzenie projektu budowlanego 

dotyczącego Placu Wolności 8, jednej z najstarszych kamienic w Hrubieszowie, trwają pracę 

nad Domem Dziennym Pobytu Seniora. To oczywiście elementy składowe całości. 

Rozwój naszego miasta bardzo dobrze obrazuje ranking czasopisma „Wspólnota”, 

które systematycznie publikuje ogólnopolski ranking wykorzystania środków Unii 

Europejskiej przez samorządy. W aktualnie niedawno opublikowanym, obejmujący lata  

2014-21 w kategorii miasta powiatowe nasz Hrubieszów zajął 14 miejsce na 267 miast 

powiatowych w Polsce. W naszym mieście dotacje ze środków Unii Europejskiej w ostatnich 

8 latach przekroczyły 2 643 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Z nadzieją patrzę na 2023 rok mimo wszystko. Ale to był też rok w którym zostaliśmy 

docenieni jako miasto za naszą wspólną pracę. W wielu innych rankingach otrzymaliśmy 

wiele wyróżnień. 

Pozwólcie Państwo, że też je przypomnę. Zajęliśmy jako miasto piąte miejsce  

w rankingu wydatków na ochronę powietrza i klimatu w latach 2018-21 w kategorii miast 

powiatowych w Polsce. Wśród miast powiatowych województwa lubelskiego znaleźliśmy się 

na podium w rankingu zajmując trzecie miejsce. Oczywiście w tym zakresie jest jeszcze 

mnóstwo do zrobienia ale takie sukcesy również nas cieszą. 

Pierwsze miejsce i tytuł lidera w powiecie hrubieszowskim dla miasta Hrubieszów 

otrzymaliśmy w rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Głównego Urzędu 

Statystycznego: nasze miasto jest najlepiej zarządzane wśród gmin naszego powiatu. Ideą 

tego rankingu jest wyłonienie i promowanie gminy wyróżniających się pod względem 

rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym wypadku na terenie województwa lubelskiego, ale 

takie rankingi te dwie instytucje przeprowadzają w całej Polsce. Ocenie poddawane są 

wszystkie gminy z województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.  

Po raz kolejny staliśmy się też „Gminą na 5" i znaleźliśmy się w gronie laureatów 

konkursu organizowanego przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej  

w Hrubieszowie. Oznacza to, że miasto nadal prezentuje wysoki poziom standardów obsługi 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

Gmina Miejska Hrubieszów po raz kolejny otrzymała certyfikat jakości Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej, tym razem za 2022 rok, ten upływający, że inwestycje to jedno, 

ochrona środowiska drugie, ale inwestycja w ludzi również jest w peletonie naszych decyzji.  
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I cieszę się, że certyfikat przyznawany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej nasze miasto również otrzymało w kategorii Społecznie Odpowiedzialnego 

Samorządu. 26 maja w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim miałam wielki zaszczyt w imieniu 

mieszkańców odebrać z rąk Wojewody Lubelskiego wyrazy uznania w postaci dyplomu  

i świadectwo solidarności i zasług społecznych naszego miasta w czasie kryzysu 

migracyjnego, a także za zaangażowanie w niesieniu pomocy naszym sąsiadom. 

Początek '22 roku przyniósł także decyzję w postaci 9 miejsca dla naszego miasta  

w klasyfikacji gmin województwa lubelskiego na podstawie systemu sportu młodzieżowego 

w 2021 roku. Nasz rodzimy Miejski Klub Sportowy Unia Hrubieszów w tej klasyfikacji 

klubowej w województwie lubelskim w 2021 zajął 7 miejsce. 

W klasyfikacji województw systemu sportowego młodzieżowego województwo 

lubelskie zajęło wysokie 9 miejsce. Miałam okazję wyręczyć te podziękowania Pani Prezes 

zaraz na początku tego roku. To są fakty i to są obiektywne oceny ludzi i instytucji  

z zewnątrz, ale to oczywiście zasługa wielu osób i wszystkich naszych mieszkańców. I za to 

wszystko serdecznie Państwu dziękuję. 

Mówiłam o tym na początku naszej wspólnej kadencji, że Hrubieszów wymaga wiele 

pracy i zmian i zabiegania o jego rozwój. Nie jesteśmy na końcu świata, choć wielu tak o nas 

mówi. Zawsze powtarzam, że człowiekiem się jest, Burmistrzem się bywa. Tak ja i Szanowni 

Państwo Wysoka Rada, Przewodniczący, prędzej czy później kres naszej kadencji nastąpi. 

Tak się stało, że otrzymaliśmy jednak tą szansę wydłużenia tej kadencji ale i tak nadal 

zostanie wiele do zrobienia. I pamiętajmy o tym każdego dnia. I też proszę abyśmy byli 

cierpliwi i po prostu spierali się w tym trudnym czasie, bo niewątpliwie w takim przyszło nam 

zarządzać i współpracować, mimo tego, że rok był trudny. 

No i oczywiście był to też rok spotkań, mimo wszystko, spotkań i wsłuchiwania się 

głosy naszych mieszkańców, przedsiębiorców, dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, 

organizacji pozarządowych z których obecności dzisiaj również bardzo się cieszę. 

Inicjowaliśmy i wspieraliśmy się w tej działalności codziennie. I nie może być 

dynamicznie rozwijającego się miasta bez zaangażowania wielu podmiotów i osób a przede 

wszystkim naszej wspólnej otwartości i naszych wszystkich inicjatyw a także pracowników 

miasta i jednostek podległych. 

Dlatego realizujemy bieżące zadania jak możemy, wykorzystujemy każdą nadarzającą 

się możliwość, by tworzyć projekty zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i oczywiście  

z dofinansowaniem ze źródeł Unii Europejskiej jak i ze źródeł krajowych.   
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Zmieniamy jego wizerunek i promujemy go w kraju i zagranicą a wszystko to 

czynimy dlatego aby nasze inwestycje, nasze przedsięwzięcia służyły mieszkańcom i aby 

czuli się z gospodarzami naszego miasta. 

Przed nami kolejny rok nie mniej wytężonej i wspólnej pracy. Jestem przekonana, że 

przy wspólnym zaangażowaniu dokonany wiele kolejnych zmian na lepsze po to byśmy byli 

dumni z naszej małej lokalnej ojczyzny. 

Serdecznie dziękuję za zaufanie, dobrą współpracę, atmosferę sprzyjającą naszej 

Radzie Miejskiej w Hrubieszowie. Dzięki Państwa wsparciu, zrozumieniu i bardzo dobrej 

współpracy jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Dziękuję za merytoryczne uwagi, za konstruktywne 

pomysły, za cierpliwość. 

Dziękuję, że mimo różnicy zdań bardzo często potrafimy podjąć decyzje, które są 

ważne nie dla Burmistrza, nie dla radnych w tej funkcji ale dla mieszkańców i dla miasta. 

Jeszcze raz dziękuję Państwu za trud włożony w zeszły rok. 

Nie mogę również nie wspomnieć o tym, że nasza konsekwentna promocja, bo to też 

jest ważne, i obecność w przekazie przekłada się na to, że Hrubieszów jest postrzegany coraz 

bardziej pozytywnie. Te wszystkie kroki, które powodują, że idziemy do przodu to 

oczywiście zasługa ludzi z którymi jest mi dane, z którymi mam przyjemność 

współpracować. 

Dlatego pozwólcie Państwo, że też podziękuję najbliższym swoim 

współpracownikom. Dziękuję mojemu Zastępcy Pawłowi Wojciechowskiemu. Dziękuję Pani 

Monice Podolak Sekretarzowi Miasta. Dziękuję Pani Marcie Woźnicy Skarbnikowi Miasta za 

troskę i otwartość w te wszystkie procesy i zmiany jakie niewątpliwie były świadkiem, 

byliście Państwo świadkiem, choćby na każdej sesji. I dziękuję Pani Mecenas Marioli 

Sadowskiej za współpracę pod względem prawnym.  

Dziękuję wszystkim naczelnikom wydziałów, na ich ręce wszystkim pracownikom 

Urzędu Miasta w Hrubieszowie. Dziękuję dyrektorom, kierownikom wszystkich naszych 

miejskich jednostek organizacyjnych za wytężoną pracę. 

Za nami rok, który przyniósł wiele zmian i postępu w tych zadaniach, które wszyscy 

realizujemy, często, coraz częściej, kolejnych i dodatkowych. Potężne te procesy 

inwestycyjne, o których wspomniałam, sprawiły, że wielu z moich współpracowników 

zaległe urlopy odbiera dopiero teraz. Bardzo to cię doceniam i bardzo dziękuję za współpracę. 

I z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jesteście Państwo osobami na których 

się nie zawodzę i z którymi współpracuje mi się bardzo dobrze. Jeszcze wiele pracy przed 

nami ale z ogromną satysfakcją też stwierdzam, że mamy naprawdę fantastyczną drużynę, 

która działa dla dobra naszych mieszkańców.  
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Dziękuję również Państwu obecnym dziś, zaproszonym gościom, przedstawicielom 

wszystkich instytucji. Służbom mundurowym za codzienną współpracę, a w ostatnim okresie 

natężonych działań wojennych szczególnie te podziękowania na Państwa ręce kieruję. 

Dziękuję wspomnianym już wielokrotnie organizacjom pozarządowym za współpracę, 

wsparcie, uczestnictwo i współorganizację wielu przedsięwzięć, które realizowaliśmy 

wspólnie w upływającym właśnie roku.  

Dziękuję przewodniczącym zarządów osiedla, sołectwu za Państwa współpracę na 

rzecz mieszkańców poszczególnych osiedli i podejmowanie wielu licznych inicjatyw i to 

takie codzienne wsparcie na ich rzecz. 

Dziękuję duchownym za wszystkie wspólne uroczystości patriotyczne, religijne, 

kulturalne ale nie tylko, dzięki którym budujemy w mieszkańcach ducha patriotyzmu, ale też 

patriotyzmu wiary i miejsca. 

Szanowni Państwo na ten piękny, świąteczny czas, kiedy rodzi się Dzieciątko Jezus 

składam Państwu życzenia miłości, zgody, zrozumienia oraz chwil spędzonych w gronie 

najbliższych bez pośpiechu i zmartwień.  

Życzę pełnego stołu, stołu pełnego ludzi wokół tego stołu. I ten wigilijny stół niech 

nas łączy a wspólne kolędowanie przypomni o pięknych polskich tradycjach. 

Proszę przyjąć ode mnie życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności, 

błogosławieństwa od Nowonarodzonej Dzieciny, dobrych, szczerych ludzi w każdym 

wymiarze życia Państwu życzę, tym prywatnym i zawodowym, to dzisiaj niezwykle ważne. 

Na ten czas świąteczny ale też na każdy dzień Nowego Roku. 

I życzę aby ten 2023 rok, który za chwilę przed nami, obfitował w to zdrowie  

i spełnienie planów i marzeń ale nade wszystko niech przyniesie miastu Hrubieszów i jego 

mieszkańcom wewnętrzny spokój i pokój niezmącony obawami i troskami, których nie 

szczędził nam ten mijający rok. 

Niech Nowy Rok będzie czasem pozbawionym wszelkich osobistych i zawodowych 

trosk. I poczucie bezpieczeństwa, w szerokim tego słowa znaczeniu, niech będzie poparte 

rzeczywistym brakiem jakichkolwiek lęków i niepokojów. Nowy Rok niesie też nowe 

wyzwania, będzie rokiem trudnym ale wkraczamy w niego z nadzieją, że uda nam się 

wszystko zrobić to co zaplanowaliśmy. 

Jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie za tworzenie tej wspólnoty samorządowej, 

wspólnoty, która jak pokazał ubiegły rok potrafi i jest zdolna do tego by rozwiązywać nasze 

problemy ale nie tylko nasze.  
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I jestem przekonana, że tak jak dotychczas razem poradzimy sobie w przezwyciężaniu 

trudności na każdej płaszczyźnie działania począwszy od gospodarki, przez finanse, przez 

sprawy zabezpieczenia społecznego, od spraw wspólnych po sprawie indywidualne. 

W Nowym Roku życzę sobie i Państwu, byśmy cieszyli się z tego co mamy i co udaje 

nam się dla miasta zrobić, abyśmy nauczyli się cieszyć wspólne i dbać o to co mamy  

a nawzajem siebie szanować. 

I pozwólcie Państwo że już kończąc podsumuję dwiema sentencjami. Jedną, którą 

używam bardzo często i mówię o tym zawsze i przy każdej okazji cytując Charlesa 

Montgomery z książki „Miasto szczęśliwe": "Miasto to nie jest coś czego, miasto to jest coś 

czego nie jesteśmy w stanie zrobić pojedynkę". W pojedynkę. I chciałabym, żebyście 

Państwo o tym pamiętali. 

A na koniec, ku takiemu też pokrzepieniu, łacińską paremią też pozwolę sobie 

zakończyć „Nec temere, nec timide” -„Ani tchórzliwie, ani zuchwale". To jest dewiza, którą 

każdy hrubieszowianin powinien się kierować w decyzjach dotyczących tego czym się 

zajmujemy, bo wszystko przecież robimy dla naszego wspólnego dobra. 

Dziękuję Państwu jeszcze raz za obecność. Niezwykle się cieszę, że jesteśmy w takim 

dużym i zacnym gronie. Można powiedzieć, że już się trochę stęskniliśmy za takimi 

spotkaniami a na pewno za spotkaniem opłatkowym w mieście w takim wydaniu. Cieszę się 

jeszcze raz, że Państwa widzę i wszystkiego, wszystkiego dobrego. 

Następnie A. Przybysz, Przewodniczący Kapituły Nagrody Miasta Hrubieszowa  

- Statuetki Króla Władysława Jagiełły wręczył ją tegorocznej laureatce Małgorzacie 

Muzyczuk. Laureatka podziękowała swoim trenerom za ich pracę, Zarządowi MKS Unia 

Hrubieszów za zgłoszenie jej kandydatury oraz Kapitule za przyznanie nagrody. 

Następnie księża odczytali fragment Ewangelii, przeprowadzili wspólną modlitwę 

oraz złożyli zebranym i mieszkańcom życzenia świąteczne.   

Przewodniczący A. Naja zarządziła przerwę w celu podzielenia się opłatkiem przez 

zebranych oraz odbycia posiedzenia przez Komisję Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta. 

2. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący A. Naja zapytała zebranych czy mają uwagi do zaproponowanego 

porządku obrad a wobec ich braku stwierdziła jego przyjęcie. 

3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji 

Przewodniczący A. Naja zapytała radnych czy mają uwagi do protokołu z LVI sesji  

a wobec ich braku zarządziła imienne głosowanie w którym protokół został przyjęty 

jednogłośnie (w głosowaniu udział wzięło 14 radnych). 
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Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 14 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji 

Przewodniczący A. Naja zapytała radnych czy mają uwagi do protokołu z LVII sesji  

a wobec ich braku zarządziła imienne głosowanie w którym protokół został przyjęty 

jednogłośnie (w głosowaniu udział wzięło 14 radnych). 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 14 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Anna Naja Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 
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Iwona Świstowska Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2022 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik M. Woźnica.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

W dyskusji radny R. Wiech powiedział, że większość proponowanych zmiany  

w budżecie na 2022 rok, jest dla niego do zaakceptowania, ponieważ są to pieniądze, które do 

nas przychodzą z zewnątrz, między innymi środki covidowe na wypłatę t świadczeń 

węglowych, na HOSiR i na oświatę, dodając, że są to dobre zmiany i będzie głosował za. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu udział wzięło 14 radnych). 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 14 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 
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Józef Bojarczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik M. Woźnica.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

W dyskusji radny R. Wiech zapytał na jaką sumę zostały wyemitowane obligacje, czy 

to jest tak jak jest w materiałach sesyjnych, czy jest może coś aktualniejszego oraz na jaką 

sumę te zobowiązania zostały spłacone. Przypominał, że w powiązaniu z emisją tegoroczną 

na tren cel zaplanowane było 5 milionów. 

Skarbnik M. Woźnica odpowiedziała, że w trakcie przerwy w obradach sesji pojawiła 

się bardzo dobra dla nas wiadomość z banku Pekao SA o zgodzie na wcześniejszy wykup 

obligacji o wartości 1,5 miliona bez dodatkowych kosztów, czyli wykup w cenie nominalnej, 

o wartości nominalnej obligacji plus oprocentowanie na dzień wykupu, co nastąpi 

najprawdopodobniej 27 grudnia br. 

Przypomniała, że wcześniej od banku PKO BP zostały wykupione obligacje  

o wartości 2,5 miliona, więc łączna kwota wcześniej wykupionych obligacji wyniesie  

4 miliony. 

Dodała, że kredyt w BGK został dotychczas spłacony w wysokości 750 000 zł i do 

końca grudnia zgodnie z harmonogramem pozostaje do spłaty 250 000 zł, podkreślając, że  

tegoroczne rozchody w zakresie wykupu zadłużenia zostaną wykonane.  
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Poinformowała również, że aktualnie zostały wyemitowane obligacje w wysokości  

13 milionów zł. Dodała, że obligacje na 4 miliony nie będą emitowane w bieżącym roku 

ponieważ w drodze  porozumienia z bankiem w styczniu przyszłego roku, jeżeli Rada zgodzi 

się na tą sytuację, zostanie podpisany aneks do umowy emisyjnej obligacji i zostaną one 

wyemitowane w przypadku zmian w przyszłorocznym budżecie i w wpf-ie. 

Radny R. Wiech poprosił o podanie numerów serii spłaconych ostatnio obligacji. 

Skarbnik M. Woźnica odpowiedziała, że z banku PKO BP jest to najprawdopodobniej 

seria I20, natomiast z banku Pekao SA są to serie D14 i E14.  

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta 

jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 15 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego programu profilaktyki, 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pozytywnymi opiniami Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnej Rady Pożytku Publicznego 

przedstawiła Burmistrz M. Majewska 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony 

Środowiska  i Rolnictwa radny J. Szulakiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta 

jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 15 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Marian Cisło Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Hrubieszowa na rok 2023 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Burmistrz M. Majewska 

Poinformowała ponadto, że zgodnie z przepisami Program został przesłany do 

Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz do kół łowieckich działających na obszarze Gminy  

w celu zaopiniowania oraz, że od tych podmiotów nie wpłynęły do niego żadne uwagi,  

a także, że został wyłoniony podmiot, który będzie świadczył stosowne usługi weterynaryjne 

przewidziane w Programie, z którym została podpisana umowa na 2 lata. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa radny J. Szulakiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji  

w sprawie projektu uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją a następnie 

przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie.   

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 15 100,00% 

Jestem przeciw 0 0,00% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 



Projekt 

15 
 

Iwona Świstowska Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pozytywną uchwałą Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Hrubieszów przedstawiła Skarbnik M. Woźnica.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

W dyskusji radny R. Wiech zacytował fragment opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej zawierający jego zdaniem ostrzeżenie: „dla spełnienia relacji w roku 

budżetowym oraz w latach kolejnych objętych prognozą istotne znaczenie będzie miała 

realizacja budżetów poszczególnych lat zgodnie z przyjętymi planami, które zakładają  

w latach 2024-2037 istotny spadek wydatków bieżących skutkujący znacznymi nadwyżkami 

operacyjnymi, znaczy nadwyżki od 5,1 miliona złotych do 8,5 miliona, do czego  

w wyjaśnieniach  odniesiono się jedynie w sposób ogólny. 

Tak istotny wzrost nadwyżki operacyjnej winien być szczegółowo uzasadniony, 

zwłaszcza w sytuacji gdy dla 2022 roku przewiduje się wykonanie deficytu operacyjnego  

 kwocie 2 020 392 i 50 groszy a w roku budżetowym 2023 planowany jest on w wysokości  

6 440 498 i 35 groszy.  

Należy wskazać, że z danych historycznych zawartych w projekcie prognozy nie 

wynika możliwość osiągnięcia nadwyżki operacyjnej na takim poziomie. Lata 2016-2019 

nadwyżki operacyjne od 1 900 000 do 4 900 000. 2020 rok deficyt operacyjny w wysokości 

873  228 i 32 gr. Relacja z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona  

w oparciu o 7 ostatnich lat”. 

Stwierdził, że nie napawa to zbytnim optymizmem i trzeba być naprawdę czujnym, 

ponieważ jeśli chodzi o nadwyżkę operacyjną, to istotne są dochody bieżące zaplanowane na 

2023 rok w kwocie 72 362 264 zł 18 groszy. Dodał, że jest to możliwe do osiągnięcia 

ponieważ przewidywania na wykonanie 2022 roku jest w wysokości 89 milionów 30 tysięcy. 
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Zauważył, że wydatki w roku bieżącym przewidywane są na wysokości 91 350 807 zł, 

natomiast w roku 2023  - 78 717 762 zł 53 grosze dodając, że wydaje się, że mogą być 

niestety wyższe, tym bardziej, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

przewidziane są w wysokości jest 40 milionów podczas kiedy wykonanie roku 2021 wyniosło 

32 miliony 305 tys. W związku z tym będzie trudno o nadwyżkę jeśli chodzi o wydatki  

i dochody bieżące.  

Podkreślił, że dochody z podatków od osób fizycznych w wysokości 13 milionów 

przewidziane na rok 2023 są niższe niż w roku 2022, podczas gdy raczej powinny być 

wyższe,  ponieważ podatki wzrosły o 10% a w roku poprzednim wzrosły o 3%, więc 

chociażby z tego względu te dochody powinny być wyższe.  

Skarbnik M. Woźnica odpowiedziała, że jeżeli chodzi o wpf i podatki to jest 

informacja w kolumnie „Dochody z tytułu podatku od nieruchomości", tylko i wyłącznie.  

Stwierdziła, że radny zamierzał porównać lata 2023-2024 a nie 2022-2023, ponieważ 

w roku to 2024 zaplanowano niższe dochody z podatków i przyznała, że pod względem 

wysokości stawek dane nie zostały zaktualizowane ale będzie aktualizowany w miarę 

kolejnych lat. 

Poinformowała również, że wspomniane przez radnego 13 milionów to kwota podatku 

od nieruchomości planowana do osiągnięcia w 2023 roku, podkreślając, że to nie tylko 

wymiar bieżący roku 2023 ale również wynikająca z prowadzonych egzekucji należność z lat 

wcześniejszych. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta przy 

jednym głosie przeciwnym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 14 93,33% 

Jestem przeciw 1 6,67% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 
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Barbara Wierzchowska Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Marian Cisło Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Anna Naja Jestem za 

Danuta Kowalska Jestem za 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Burmistrz M. Majewska, która 

powiedziała:  

 „Szanowni Państwo. Wysoka Rado. Szanowni mieszkańcy. Szanowni Państwo 2023 

rok, tak jak już wspomniałam we wcześniejszych swoich wypowiedziach w dzisiejszym 

wystąpieniu podsumowującym też rok 2022, no ten 2023 będzie z pewnością, będzie rokiem 

trudnym. 

 Tak jak co roku mówię Państwu, że jest, że przy okazji uchwalenia budżetu, że będzie 

to, w poprzednich latach, w '19, przygotowując się do wystąpienia natrafiłam na swoje 

poprzednie przemówienia w tym zakresie. I za każdym razem wynikało z nich, że ten budżet 

będzie z roku na rok coraz bardziej ambitny.  

 Ale też nie chciałabym, żeby mocno złowieszczo zabrzmiało to co dzisiaj, nad czym 

dzisiaj pracujemy, bo oczywiście mamy absolutnie zachowaną czujność. Ze wszech miar 

procedując budżet tak w momencie przedstawiania go Szanownym Państwu radnym  

w końcówce roku na kolejny, tak każdorazowo jak przedstawiamy Państwu radnym na każdej 

sesji Rady Miejskiej, jeżeli dokonujemy zmian, bo przecież też to jest naturalne, więc powiem 

dzisiaj, że ten budżet na 2023 rok będzie  budżetem trudnym ale na miarę swoich możliwości, 

w trudnościach w jakich żyjemy, pracujemy, zarządzamy, wydatkujemy i współpracujemy 

będzie mimo wszystko budżetem ambitnym.  

 Nie tak jak w poprzednich latach, bo z oczywistych względów, mamy czasy trudne ale 

też chciałabym podkreślić to, że może nie będzie ambitny inwestycyjnie w kontekście takim, 

że będziemy kończyć to co dla nas jest w trakcie i właściwie te największe inwestycje będą 

dobiegały końca, więc największe, najbardziej kosztowne ale też najbardziej oczekiwane będą 

się kończyły. 
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 W związku z tym nie planujemy na przyszły rok równie spektakularnych wielkich 

budowli w tym zakresie, czy też czy też remontów i myślę, że Państwo radni zagłębiając się 

w ten budżet, a wierzę, że tak jest, mają też tego świadomość ale nasi mieszkańcy również.  

 W uchwale budżetowej na 2023 rok łączną kwotę zaplanowanych dochodów budżetu 

miasta określono w wysokości ponad 93 miliony zł a łączną kwotę planowanych oszacowano 

na ponad 101 milionów zł. Kwoty planowanego deficytu w wysokości przekraczającej 7 700 

000 miasto planuje pokryć z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, które to wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych 

ustawach i tutaj mówimy o kwocie 3 366 943 zł i 15 gr. 

 Deficyt wspomniany również planujemy pokryć z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń środków określonych 

artykułem 5 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów, 

zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 2 447 340 zł i 38 gr oraz z wolnych 

środków blisko 2 miliony złotych. 

 Skoro jestem przy tym deficycie przekraczających kwotę 7 milionów chciałabym 

Państwu powiedzieć jaki jest, jaka jest wysokość utraconych dochodów z podatku PIT dla 

naszego miasta konkretnie. To jest właśnie kwota 7 milionów zł. Takie szczegółowe 

wyliczenia otrzymaliśmy konkretnie jako miasto ze Związku Miast Polskich. 

 Takie konkretne wyliczenia zostały też przeprowadzone do naszego miasta. I to jest 

właśnie to, co utraciliśmy: kwota 7 milionów zł. Planowana prognoza przewidywała na 19 

naszych dochodów w tym zakresie. Niestety, będzie jest tylko 12. W związku z tym utrata 

dochodów PIT-u w wysokości 7 milionów zł w wyniku zmian przeprowadzonych przez 

ustawodawcę to jest ta kwota deficytu, którą mamy. 

 Stan zadłużenia Szanowni Państwo na 31 grudnia 2023 roku, o tym mówimy na 

każdej sesji, Państwo w momencie kiedy podejmowali decyzje, za co też zawsze dziękuję, bo 

jest to trudna ale odpowiedzialna decyzja w sytuacji kiedy podejmujemy uchwałę o emisji 

obligacji, przekroczy 45 milionów zł. Ale mówię to po to, żeby zestawić tą kwotę z kwotą 

blisko 100 milionów pozyskanych dotacji tylko w tej kadencji od 2018 roku.  

 Jednocześnie nawet dziś, i padały też pytania, mówimy o tym jasno i wyraźnie, że 

spłacamy zobowiązania naszych poprzedników, czasem wcześniej, tak jak to dzisiaj miało 

miejsce, jeżeli sytuacja na to pozwala, oprócz zaplanowanych wcześniej spłat rat kredytów, 

czy też wcześniejszych obligacji również podejmujemy te kroki i spłacamy je wcześniej tak, 

żeby nasz budżet miał też jakby lżej mógł przechodzić przez te, przez tę sytuację gospodarczą 

w którym, w której jesteśmy.  
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 Planowane wydatki majątkowe budżetu miasta wynoszą 22 523 133 i 23 gr. To jest 

ponad 2% wydatków ogółu. To też jest potężna suma, bo mimo tego, że skończymy też te 

wielkie inwestycje. 

 Pokrótce dosłownie pozwolę sobie powiedzieć co kończymy, co w trakcie, co przed 

nami, a co jest odzwierciedleniem w tym obszernym dokumencie. W 2023 zaplanowaliśmy 

zakończenie oczywiście naszych największych inwestycji: Hrubieszowskiego Centrum 

Dziedzictwa. Ja też wierzę, że Państwo już mieli okazję przynajmniej ze zdjęciami póki co się 

zapoznać. 

 Powiem Państwu jest pięknie, piękna wizytówka naszego miasta, już tylko na tym 

etapie, choć jeszcze nie oddana mieszkańcom, szerokim echem odzywa się naprawdę już 

szerzej niż tylko w województwie lubelskim, co też napawa mnie wielką dumą. Niebawem 

będziemy wspólnie z mieszkańcami tą inwestycję otwierać.  

 Nasza Biblioteka Miejska powolutku, powolutku zaczyna przenosić swoje rzeczy. 

Dzisiaj, dzisiaj właśnie trwają odbiory części wyposażenia, więc lada moment będzie to już 

budynek otwarty dla mieszkańców. Oczywiście kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 

2 też w trakcie, jesteśmy w trakcie odbiorów, jesteśmy po odbiorach technicznych. Uwagi 

zostały zgłoszone, tak jak wielokrotnie wspominałam. Część tych usterek zostało przez 

wykonawcę naprawionych, część jeszcze jesteśmy w trakcie, w trakcie, liczę na to, że to 

zrobi. 

 Jeśli nie, to znają Państwo procedurę, mówiłam o tym niejednokrotnie. Jesteśmy, 

wiemy, że były już odbiory, aczkolwiek nie mamy protokołów jeszcze, co chciałam 

zaznaczyć, Straży Pożarnej, dzisiaj Sanepid, więc te wszystkie, poszczególne odbiory trwają, 

stąd też ten czas. Ale myślę, że po 40 latach oczekiwania każdy jeden tydzień, czy nawet 

miesiąc myślę, że w spokoju to musimy, musimy to po prostu przyjąć.  

 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Nr 1, również będziemy kończyć zaraz na 

początku roku. Też bardzo oczekiwana inwestycja, więc mamy, mamy tutaj wielki  

i społeczność szkolna i nasi mieszkańcy mamy wielki apetyt na to, żeby jak najszybciej z tej 

sali korzystać. Tym bardziej, że z oczywistych względów nasz Ośrodek Sportu i Rekreacji 

jako sala jest jeszcze, nie może być wykorzystywana przez naszych mieszkańców, ale 

radzimy sobie. 

 Wszystkie kluby sportowe i organizacje pozarządowe, które wykonują działalność  

o charakterze sportowym, rekreacyjnym korzystają z obiektów naszych szkół, w tym 

wypadku póki co jeszcze Dwójki i Trójki. 
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 I mam nadzieję, że, chociaż mam równie wielką nadzieję a może i większą, że te 

działania wojenne się zakończą i ten HOSiR będzie mógł powrócić do swoich zadań, no to w 

niedługiej, gdyby tak się nie stało to jeszcze, to jeszcze salę przy Szkole Podstawowej Nr 1. 

 Kolejnym zadaniem wpisanym jest modernizacja oświetlenia ulicznego. Jesteśmy 

Proszę Państwa po pierwszym przetargu. Kwoty były, kwoty zgłoszone w przetargu 

przekraczały te które mamy zabudżetowane. A przypomnę, że to jest kwota 2,5 miliona 

złotych w środków pozyskanych z zewnątrz, to nie są środki własne miasta. To też się jest 

ważna informacja. 

 Jesteśmy w przededniu kolejnego, ograniczymy zakres zadań, ograniczymy nie do, nie 

o konkretne lampy uliczne, bo zależy nam na tym, żeby tych było jak najwięcej ale są takie 

elementy, które były zamieszczone w przetargu jako dodatkowe, a nie są niezbędne, więc jak 

w skali głównego priorytetu jakim jest uzyskanie tej energooszczędnych opraw, a tym samym 

konkretnych kwot oszczędności, zwłaszcza w obecnej dobie tych kosztów, które ponosimy za 

energię z uwzględnieniem tych rzeczy najważniejszych, więc to też lada, lada moment. 

 Projekt „Cyfrowa Gmina”, również zadanie do wykonania przed nami. Doposażamy 

też mimo wszystko Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Reakcji w urządzenia rekreacyjne. 

Mieszkańcy jeszcze nie mieli okazji w końcu, w końcu lata czy też na początku jesieni 

skorzystać z zadania zrealizowanego i odebranego już przez nas, czyli pontonów, nie 

pontonów, pomostu pływającego, przepraszam, ale na wiosnę w tym zakresie, w tym zakresie 

będą się mogli tym cieszyć, więc chciałam podkreślić tylko, że to jest.  

 Oczywiście ja nie będę się odnosić do wszystkich szczegółowych, drobniejszych 

inwestycji, bo z pola widzenia oczywiście nie schodzi nam kwestia budowy, remontów dróg 

miejskich, czy też modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Za chwilę też mam 

nadzieję, że przyszły rok przyniesie też i realizację Domu Dziennego Pobytu Seniora. Ten 

budżet też ma odzwierciedlenie w tym zakresie.  

 Wśród takich nowych należy także wskazać, że będzie to zadanie pod nazwą 

„Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno kanalizacyjnej”. Tutaj zadanie 

przekracza kwotę 6 milionów zł. To również kwota pozyskana z dofinansowania. W 2023 

będziemy też realizować, jesteśmy w trakcie realizacji projektu Rozwój Lokalny ze środków 

norweskich, to ponad 6 milionów zaplanowane na '23 rok. 

 Realizujemy także projekt pod nazwą „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji  

w ramach wsparcia rozwoju miast POPT na lata 2014-20”. W 2023 roku w ramach naszego 

budżetu zaplanowaliśmy na realizację tego zadania blisko 1,5 miliona, miliona zł, w tym na 

wydatki majątkowe 838 937. Brzmi nieco tajemniczo. Ja powiem, że pod tym zadaniem kryją 

się konkretne dokumentacje techniczne, dokumentacje projektowe na dalsze zadania. 
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 Ja tylko wskaże, że to między innymi na ten budynek Plac Wolności 8 o którym 

wspominaliśmy, na konkretną dokumentację, która pokaże nam, dotyczącą tras ścieżek 

rowerowych na terenie Hrubieszowa, bo jednokrotnie, ja wiem, że to jest wielka bolączka, że 

ich jest mało, że mieszkańcy o tym mówią i słusznie. 

 Ale za każdym razem też spotykaliśmy się z czymś takim, że rozmawiając z jednym 

czy drugim zarządcą: tu nie można, tu są problemy techniczne. Takie dokument opracowany 

pozwoli nam tutaj tą ścieżkę opracować. Oczywiście będzie to zadanie dla miasta na kolejne 

lata i będzie stanowiła taką podwalinę do tego, żeby być gotowym do środków finansowych. 

Te wszystkie dokumentacje szykujemy po to, ponieważ szykujemy się do nowego rozdania 

środków finansowych w ramach RPO województwa lubelskiego. 

 Też chciałam powiedzieć, że nasze województwo jako pierwsze otrzymało 

pozytywną, pozytywną ocenę. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała Program 

funduszy europejskich dla Lubelskiego. Tutaj skorzystam z okazji też gratulacje i w tej formie 

dla całego Zarządu Województwa. To jest o tyle ważne, że będąc pierwszym w tym zakresie, 

mając potencjalnie w pierwszej kolejności te środki to województwo lubelskie będzie mogło 

jak najszybciej z nich skorzystać. I po to robimy tą dokumentację, żeby być w tym, do tego po 

prostu jako miasto przygotowani. 

 Ten program będzie dotyczył lat 2021/2022. Chciałbym też Państwu powiedzieć, też 

troszkę się pochwalić ale może nie w tym zakresie ale bardziej, żeby zapewnić, że będziemy 

mieli bardzo bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób Komitet monitorujący te programy 

funduszy, ten Program Fundusze dla Lubelskiego będzie pracował, bo tak się złożyło, że moja 

osoba została wyznaczona przez Związek Miast Polskich jako przedstawiciel Związku Miast 

Polskich do tego Komitetu monitorującego właśnie w ramach województwa lubelskiego, więc 

będę miała bezpośredni, niejako rolę i też będę mogła Państwu wcześniej przekazywać wiele 

informacji. Będziemy mieli jako miasto tym samym niebagatelny wkład w kształtowanie 

Programu. 

 Oczywiście nie schodzi nam z pola widzenia, nie schodzą nam kwestie społeczne, one 

oczywiście też się przed nami. Nie chciałabym się odnosić do wszystkich szczegółowych 

zadań zawartych w budżecie ale z szacunku i dla obecności jednego z mieszkańców, który 

jest przedstawicielem mieszkańców i właścicieli garaży przy ulicy Listopadowej. 

 Chciałabym powiedzieć, że w obecnym budżecie, tym przekładanym Państwu radnym 

dzisiaj na 2023 rok nie ma jeszcze konkretnego wpisanego zadania ale też skorzystam z Pana 

obecności i powiem jaki jest, dlaczego jest to ważne też i dla przekazu dla mieszkańców. 

Komitet mieszkańców, który przez wiele lat boryka się z problemami związanymi  

z podtapianiem i innymi kwestiami związanymi z garażami przy ulicy Listopadowej problem  
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od wielu lat, problem od wielu lat znaczący. Taki formalne Komitet się zawiązał, więc ja 

niezwykle też doceniam to, że oprócz tego, że formalnie Komitet się zawiązał. Tenże Komitet 

wśród mieszkańców ma ludzi aktywnych, którzy zabiegają o to, zabiegają nie tylko słownie, 

zabiegają też tym, że  założyliśmy odrębne konto finansowe na którym mieszkańcy gdy 

zechcą się złożyć dodatkowo na to zadanie inwestycyjne. 

 W tym roku na dokumentację, więc niebawem Wysokiej Radzie w ramach zmian 

budżetowych, po uchwaleniu tego budżetu, więc na pewno nie w grudniu ale w najszybszym 

możliwym terminie taką zmianę będę proponowała, żeby umieścić zadanie inwestycyjne  

w postaci sporządzenia dokumentacji, która będzie pierwszym krokiem do realizacji 

rozwiązania tego problemu. 

 Jak wiele pewnie innych, które w trakcie roku budżetowego się pojawiają i zawsze 

mają odzwierciedlenie w zmianach budżetu comiesięcznej, comiesięcznej zmianie naszego 

budżetu. 

 Proszę Państwa radnych o podjęcie uchwały mam nadzieję pozytywnej a myślę, że 

ponawiając swoje życzenie dobrej i dalszej, podziękowania i życzenie dobrej współpracy na 

najbliższy rok, kolejny 2023 wspólnej realizacji naszych zadań, będzie mimo swojej trudności 

rokiem dobrym i za rok o tej porze będziemy mogli go dobrze podsumować. Dziękuję 

bardzo”. 

 Skarbnik M. Woźnica przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa projektu 

uchwały budżetowej na 2023 rok oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały 

budżetowej miasta Hrubieszów na 2023 rok. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny J. Bojarczuk 

przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały. 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

W dyskusji radny R. Wiech stwierdził, że spłacamy obligacje wcześniej zaciągnięte 

przez poprzedników ale zobowiązania które my zaciągamy ktoś też będzie spłacał. Zwrócił 

także uwagę, że w budżecie nie zostały zabezpieczone środki na dopłaty do opłat za wodę  

i ścieki dla mieszkańców przypominając, że poprzednio była to kwota 400 tys. zł. Stwierdził, 

że przydałyby się dopłaty zwłaszcza dla mieszkańców, którzy mieszkają w budynkach 

jednorodzinnych oraz, że są to znacznie większe koszty w porównaniu do wcześniejszego 

finansowania przez tych mieszkańców.   
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Dodał, że jest to pierwszy rok kiedy te środki nie zostały przewidziane w budżecie 

pomimo tak trudnego dla naszych mieszkańców.  

Zapytał czy jest przewidziany remont dworku przy ulicy Staszica 9 i poinformował, że  

postępuje tam wilgoć i na zewnątrz odpada tynk oraz remont lokalu Informacji Turystycznej 

w ulicy Sutki, który nie funkcjonuje a na który wydano 360 tys. zł.  

Następnie spytał jak będzie wyglądała realizacja Projektu norweskiego, w którym 

głównym punktem jest kamienica przy ulicy Plac Wolności 8. Zwrócił uwagę, że projekt oraz 

przewidziane w oparciu o niego środki zostały przygotowane znacznie wcześniej i zapytał czy 

w związku z tym, że zmieniły się ceny materiałów  budowalnych i robocizny miasto nie 

będzie musiało wydawać na tą inwestycję z własnych środków, bo środki norweskie zostały 

rozdysponowane.  

Zwrócił uwagę, że w związku ze wzrostem cen od chwili planowania trzeba będzie 

także skorygować planowane doposażenie HOSiR-u finansowane z otrzymanych środków  

z KPO w wysokości ponad 14 mln, ponieważ w przeciwnym razie miasto będzie musiało 

wyłożyć środki z budżetu.     

Zauważył, że jeśli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi to w tym roku 

wpływy z opłat wyniosły 3 600 tys. a wcześniej to było 3 800 tys., natomiast wydatki na 

realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu wynoszą 5 215 726 a wcześniej  

były to wyższe środki wynoszące około 5,5 miliona. 

Zapytał również czy wykonawca krytej pływalni otrzymał już wynagrodzenie oraz czy   

Gmina Miejska Hrubieszów wystąpiła z pismem do KarpatBud-u o zwrot połowy  

zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej wynoszącej ponad 50 tys. zł. do czego ma 

prawo.  

Odpowiadając radnemu Burmistrz M. Majewska stwierdziła, że jego wypowiedź 

podczas omawiania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dotycząca niskich 

dochodów bieżących  i zacytowania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej 

wskazania, że powinniśmy zachować czujność można de facto zinterpretować jako apel   

o przedstawienia projektu uchwały podwyższającej świadczenia mieszkańców. 

Zapewniła, że tak nie będzie i poprosiła, żeby nie nawoływać podnoszenia  

i zwiększenia koszty funkcjonowania naszych mieszkańców, ponieważ de facto zwiększanie 

dochodów bieżących miasta generalnie polega na tym, że powinniśmy zwiększać te dochody 

poprzez, między innymi, zwiększenie świadczeń.  

Podkreśliła, że 10 % wzrosty części podatków to jedyne planowane wzrosty  

w nadchodzącym roku.  
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Poinformowała, że dopłaty dla mieszkańców do wody i ścieków w poprzednich 

budżetach były możliwe w kontekście możliwości budżetowych, natomiast obecnie wobec 

utraty 7 milionów zł dochodu uważa to za nieracjonalne, tym bardziej, że dotyczyłyby tylko  

części mieszkańców.   

Odpowiedziała ponadto, że zadania remontowe dworku przy ul. Staszica 9 planowane 

są ze środków norweskich. Natomiast remont należącego do miasta lokalu przy ul. Sutki nie 

jest prowadzony jest względów bezpieczeństwa, ponieważ w trakcie bieżącego roku 

odnotowano pękanie ścian, podobnie jak w lokalach sąsiednich. Przypomniała ponadto, że  

w ramach budżetu zostało wprowadzone zadanie, które będzie polegało na sporządzeniu 

dokumentacji technicznej, badawczej w tym zakresie, która określi przyczyny zaistniałej 

sytuacji.  

Przypomniała, że na rozbudowę HOSiR-u Gmina Miejska otrzymała w ramach 

promesy dofinansowanie na ponad 12 milionów zł dodając, że mimo trzykrotnego ogłoszenia 

przetargu na wyłonienie wykonawcy tego zadania do żadnego z nich nie przystąpi żaden 

wykonawca. 

Poinformowała, że po apelach samorządów z całej Polski rząd zmienił swoje decyzje 

w zakresie możliwości innego poprowadzenia programu, zezwalając na zmianę zakresu 

zadania. W związku z tym należy podjąć decyzję z których elementów planowanego 

pierwotnie zadania zrezygnować.      

Podkreśliła, że na to doposażenie HOSiR-u nie zostaną wydane żadne środki własne  

a jedynie zaplanowane w ramach zawartych umów i w ramach przyznanych środków.  

Stwierdziła także, że podana przez radnego kwota gwarancji bankowej nie jest 

prawdziwa.   

Poinformowała, że wykonawca krytej pływalni otrzymał dotychczas wynagrodzenie  

w wysokości 90% i na podstawie zrealizowanego zadania, czyli na podstawie odbiorów i na 

podstawie przedstawionych faktur natomiast pozostałe 10% wykonawca tego zadania, 

zgodnie z wiążącą strony umową otrzyma w momencie, kiedy dokończy zadanie, usunie 

usterki i dostarczy Gminie Miejskiej dokument w postaci pozwolenia na użytkowanie.  

W związku z tym aktualnie 10% wynagrodzenia wynikające z umowy pozostaje zatrzymane 

w budżecie.  

Skarbnik M. Woźnica powiedziała, że stosowana kwota od wykonawcy krytej 

pływalni wpłynęła w listopadzie zgodnie z obciążeniem, dodając, że nadal sukcesywnie 

będziemy obciążać wykonawcę, ponieważ  to wynika stricte z przepisów. 



Projekt 

25 
 

Przypomniała również, że mamy gwarancję do 28 lutego podkreślając, że  

w przypadku wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia kwota kosztów będzie naliczona na dzień 

zapłaty wynagrodzenia KarpatBudowi, ponieważ w tym momencie skończy się gwarancja  

i na ten dzień będą wyliczane koszty dokładne. Natomiast do tego czasu będziemy obciążać 

wykonawcę, ponieważ jest to nasze prawo i obowiązek jako samorządu.   

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący A. Naja zamknęła ją  

a następnie przeprowadziła imienne głosowanie w którym uchwała została przyjęta przy 

jednym głosie przeciwnym. 

Odpowiedź Ilość głosów Procent głosów 

Jestem za 14 93,33% 

Jestem przeciw 1 6,67% 

Wstrzymuje się 0 0,00% 

 

Radny Oddany głos 

Marian Cisło Jestem za 

Leszek Kryszczuk Jestem za 

Józef Bojarczuk Jestem za 

Iwona Świstowska Jestem za 

Czesława Nowak Jestem za 

Artur Danilczuk Jestem za 

Anna Naja Jestem za 

Jan Szulakiewicz Jestem za 

Andrzej Guz Jestem za 

Zbigniew Lebiedowicz Jestem za 

Wiesław Bańka Jestem za 

Ryszard Wiech Jestem przeciw 

Danuta Kowalska Jestem za 

Leszek Tarnawski Jestem za 

Barbara Wierzchowska Jestem za 

Po głosowaniu Burmistrz M. Majewska podziękowała wszystkim radnym, którzy 

głosowali za przyjęciem uchwały czyli za wszystkimi zadaniami, które będą realizowane na 

rzecz mieszkańców. 
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11. Wolne wnioski 

Osoby proszące o głos 

Ryszard Wiech 

Andrzej Guz 

Jan Szulakiewicz 

W wolnych wnioskach radny A. Guz poinformował, że mieszkańcy sygnalizują 

potrzebę zabezpieczenia elewacji Szkoły Podstawowej Nr 2 argumentując, że z powodu 

problemu konstrukcyjnego mróz niszczy elewację przy napisie z nazwą szkoły i zaapelować  

o udzielenie wsparcia dyrektorowi w rozwiązaniu problemu.  

Stwierdził, że działalność Miejskiej Służby Drogowej jest bardzo dobrze odbierana 

przez mieszkańców podkreślając, że wiąże to się z dobrym zarządzaniem przez Kierownika 

Mariusza Bironta dodając, że tym sukcesom potrzebne są niezbędne narzędzia do realizacji 

zleconych zadań. Poprosił również o wsparcie Miejskiej Służby Drogowej polegające na 

zabezpieczeniu środków finansowych na zakup ciągnika z osprzętem niezbędnego do 

lepszego odśnieżania i koszenia terenów zielonych. Podziękował ponadto za udzielane mu 

wsparcie i życzliwość oraz poinformował o niestosownej wypowiedzi pod jego adresem 

podczas jednej z poprzednich sesji.   

Burmistrz M. Majewska powiedziała, że docenia postawę mieszkańców 

sygnalizujących potrzeby podejmowania konkretnych działań dodając, że dyrektor SP Nr 2   

jako zarządca obiektu nie sygnalizował żadnych problemów w zakresie, o którym mówił 

radny i deklarując, że ta kwestia zostanie sprawdzona.   

Przypomniała, że środki zabezpieczone w budżecie na zakup ciągnika na potrzeby 

MSD zostały przeniesione na inną, pilniejszą potrzebę dodając, że ma nadzieję, że w ciągu 

roku budżetowego 2023 zajdą zmiany pozwalające jego na zakup mimo tego, że koszty będą 

wyższej niż pierwotnie planowano.    

Radny R. Wiech poinformował, że treść odpowiedzi, którą otrzymał od Burmistrza 

Miasta na temat murali jest dla niego niewystarczająca, ponieważ dotyczy tylko wykonania 

muralu na murku przy szosie prowadzącej do basenu w pobliżu Szkole Podstawowej Nr 2, 

podczas kiedy pytał o murale na wszystkich szkołach podstawowych. 

Zauważył, że na stronie internetowej miasta widnieje informacja o wartości 

wykonania muralu w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 2, nie ma natomiast informacji 

dotyczących wykonania murali na pozostałych szkołach podstawowych.        

 Poprosił o informację kto wystąpił o to malowanie tych murali dodając, że do tej pory 

nie ma żadnej informacji na ten temat oraz, że wystąpię o nią ponownie.  
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 Burmistrz M. Majewska odpowiedziała radnemu, że w otrzymanej odpowiedzi 

pisemnej na złożone wnioski został mu przekazany pełny zakres informacji, w tym o kosztach  

i procesie wykonania dodając, że jeżeli nie czuje się usatysfakcjonowany to w pierwszej 

kolejności poleca przeczytanie odpowiedzi z uwagą i ze zrozumieniem, a jeżeli będzie to 

nadal niewystarczające zwróciła się do radnego o złożenie konkretnego wniosku.  

 Podkreśliła, że poza kwotami wskazanymi w odpowiedzi Gmina Miejska nie poniosła 

żadnych innych kosztów, więc jeżeli radny ma inne pytania to prosi o złożenie ich w formie 

wniosku. 

 Radny R. Wiech stwierdził, że pytał drogę decyzyjną, jak to wyglądało i nie otrzymał 

żadnej informacji na temat. Powiedział, że zarządca obiektu powinien być poinformowany  

o fakcie powstania muralu. 

Następnie zacytował fragment otrzymanej odpowiedzi mówiącej o tym, że organizacją 

pozarządową, która sfinansowała wykonanie murali na szkołach podstawowych i na innych 

obiektach Gminie Miejskiej Hrubieszów jest Stowarzyszenie „Hrubieszów Jestem Stąd”, 

które na realizację tego zadania publicznego otrzymało od Gminy Miejskiej środki finansowe 

w wysokości 10 000 zł; oprócz Stowarzyszenia stronami byli zarządcy obiektów na których 

usytuowane są przedmiotowe murale, czyli to jest Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz 

Miejska Służba Drogowa na podstawie zawartych porozumień.  

 Zadał także pytanie czy były skierowane pisma do dyrekcji tych szkół argumentując, 

że powinni być poinformowani pisemnie, a nie telefonicznie.  

 Burmistrz M. Majewska zapytała radnego czego nie rozumie w tej odpowiedzi  

i ponownie zwróciła się z prośbą o złożenie szczegółowych pytań w sprawach w których ma  

wątpliwości dodając, że tak jak na każdy wniosek otrzyma odpowiedź w stosownym terminie.  

 Radny R. Wiech oświadczył, że ponownie złoży wniosek w tej sprawie i liczy na jego 

poważne potraktowanie. 

Burmistrz M. Majewska odpowiedziała, że wniosek, podobnie jak poprzednie  

zostanie tak potraktowany.  

 Radny J. Szulakiewicz zapytał czy podczas zbliżającego się Sylwestra przed HDK 

miasto zorganizuje pokaz fajerwerków dodając, że jest temu przeciwny ponieważ płoszy to 

zwierzęta oraz, że zaoszczędzone pieniądze można przekazać na inny, szczytny cel.   

 Burmistrz M. Majewska odpowiedziała, że od kilku lat miasto nie organizuje i nie 

finansuje pokazu fajerwerków w Sylwestra. Podkreśliła, że władze miasta nie mają 

kompetencji dzięki którym mogłoby uniemożliwić używania fajerwerków przez mieszkańców 

i nie może odpowiadać za ich działania. 
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12. Zamknięcie sesji 

Wobec braku innych wolnych wniosków Przewodniczący Rady Miejskiej A. Naja 

zamknęła obrady LIX sesji o godz. 13:45. 

Materiał wideo z LIX sesji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Hrubieszów. 

           

                Protokolant:                            Przewodniczący Rady Miejskiej 

         /-/ Janusz Policha                                             /-/ Anna Naja 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

      i jednostek  pomocniczych 

 


